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Avezető részvények - az Egis kivételével
- gyengültek az elmúlt héten a Budapes-
ti Értéktőzsdén, amelynek részv.ényinde-
xe, a BUX177,77ponttal, 0,96 százalékkal
esett, és 18423,6.8 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 43,8 mílliárd fo-
rint volt a héten, míg az előző héten 38,7
rnilliárd forint értékben születtek üzletek
- közölte az MTI.A múlt hetet alapvetően
a Fed szerdai bejelentését megelőző vára-
kozások, majd a döntést követő reakciók, s
a pénteki korrékció határozta meg. A ve-
zető részvények közül az OTPa héten 1,06

- százalékkal gyengült, 4285 forintori zárta a
_ hetet. A Molárfolyama 0,95 százalékkal 16
245 forintra esett. A MagyarTelekomrész-
vények ára 2,19 százalékkal 312 forintra
csökkent. A Richter heti zároára 3660 fo-
rint lett, ez 1,21százalékkal kevesebb, mint
az előző heti. AzEgis 3,25 százalékos erő-
södéssel, 21270 forinton fejezte be a he-
tet. A kis- és közepes részvények inde-
xe, a BUMIX0,10 százalékkal, egy ponttal
998,35 pontra emelkedett. (PGI)
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A MACiYAR HíRLAPOT
RENDSZERESEN SZEMLÉZI:

lIunkát jelento PETpalackok
SZARVAS SZILVESZTER
Tízezer új munkahelyet teremthet és
új beruházásokat eredményezhet a
betétdíjrendszer bevezetése - értesült
a Magyar Hírlap. A koncepcióban öt
regionális hulladékkezelő központ lét - .
rehozásaszerepel, úz induláskor 1640
ponton lehetne visszaváltani a palac-
kokat. A kormány jövő év közepétől
vezetné be a rendszert. A harmincfo- .
rintos díjrendszerbe az üveg - és PET
palackok meUettaz 'alumínium- és
fémcsomago~ is bekerülhet.

. Garanadra Gyula, a Magyar Értékes
Hulladék KezelökKözhasznü Egye-
sületének (MÉHKE) elnöke. Szerinte
egyáltalán nem korai a jövő évközepi
indulás. A MÉHKE betétdíj-koncep-
ciőjában öt regionális hulladékkezelő
központ létrehozása szerepel, amely
régiónkként minimum 350 ember al-
kalmazását tenné lehetővé. Továbbá
jelentős forrásokat teremtene a hazai
visszaváltó pontok, a szelektív gyűj-
tő, válogatő rendszerek, lomtalanítási
központok kialakítására, működteté-
sére. Így mintegy tízezer új munkahe-
lyet teremthet a rendszer bevezetése.
Az egyesület tervei szerint két Bu-

dapest - közeli, egy kelet - egy nyugat-
és egy dél-magyarországi telephely
kialakítására lesz szükség.· Garanadra
Gyula szerint azért is lenne szeren-
esés már jövő év közepétől alkalmaz-
ni a betétdíjat az italcsomagolásokra, .
, mert az újonnan Iétrejövö beruházá-

sok, hulladékkezelő, szállító kapacitá-
sok elindulásából hazánk is profitálna.
"Az sem elhanyagolható szempont,
hogy az italfogyasztás éves forgalmá -
nak csaknem hetven százaléka május
és szeptember közötti hónapokban je-
lentkezik, ami a költségvetésnek több
tízmilliárdforintbevételt jelentene. És
a szabályozás szempontjából sem je-

"b ital/oggasztás éves lor-
galmának csaknem hetven
százaléka május és szep-
temlJ~rközöHth6napok-
bllnjelentkezik.

lentene gondot a jövő évi bevezetés.
Hazánk felkészült erre" - magyarázta
Garanadra Gyula.
A tervek közt az szerepel, hogy a

rendszer elindulásakor 1640 pon-
ton biztosan vissza lehetne válta-
ni a palackokat, mivel a jelenleg is-
mert koncepció szerint első lépésben .
a négyszáz négyzetméternél nagyobb
alapterületű üzletekben lenne köte-
lező visszavenniük a kereskedőknek
akiürült palackokat. Ehhez a kör-
höz csatlakozhatnak később a négy-
száz négyzetméternél alacsonyabb,
ötvennél nagyobb alapterületű bol-
tok is. Ráadásul a kereskedelmi pon-:
tok regisztráciöja térítésmentes len-
ne. Garanadra Gyula kérdésünkre
elmondta, a koncepciö alapján a be- .
tétdíjassá váló árucikkek esetében el-
tűnne a termékdíj, amivel a termékek
jelenlegi árszintje nem emelkedrie,
mert a betétdíj visszajár .•

Annak ellenére, hogy májusban még
a 2016-os céldátumot emlegették a
betétdíjrendszer kiterjesztésének kez-
déseként, a kormány már a jövő évkö-
zepétől, a választás ok után bevezetné
az Európa számos országában sikere-
sen működő rendszert. Bevezetése tíz-
milliárd forintos beruházást igényel,
és évi kilencvenmilÍiárd forintos for-
galmat eredményezne a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium szárrú~ás.~ szerínt:
A jelentős kömyezetvédelmi haszon
mellett a rendszer fenntartása a költ-
ségvetést sem terhelne, .a.víssza nem

.................................................-vitt-p-alacKoRboISZármazó-bevétel évi
tizenötmilliárd forintra tehető.A har-
mincforintos betétdíjjalérintettek kö-
zé az üveg- és PETpála40k mellett az
alumínium- és fémcsomagolású ter-
mékek is bekerülhetnek.
Lapunk úgy tudja; a'vasarlök már

20. júniustói visszakapnak a harmincfo-
rintos palackdíjat a visszaváltás után.

"A rendszer jövő nyári kiterjesz-
tése jelentős állami bevételeket, nagy
számban újonnan létrejövő munka-
helyeket és új beruházásokat ered-
ményezne" ., ..mondta lapunknak


